အရ ေးရ ေါ်ရ ောင့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁
က

်းဇူ်းပပ ၍ စာလုံက

ောသင့်န ့်အ တွက့်
ြီးဖြင ့် ရှငရ
့် ှငြီး့် လင့်ြီးလင့်ြီး ရ ြီးပါ။ ကမ်းခွန်း် မ ်းအ ်းလံို်း

ကပြဆိုပပီ်း ကြ င်ပံိုစ္ံ

ို သငာ့်

ကလ်း၏က

ဤပုံစသည် လပ်စ္ ကပပ င််းလွဲမှုအတွ
က

င််းသ ်း၏ ကန

်ဆံို်းအမည် -

ို

င််းသို ပပန်
ာ့ ပုံရပြီးပါ။
့် ပြစ္်သည် (ဤကြ င်ပံိုစ္ံ နငာ့အ
် တူ လ

်ရ ကနရပ်လပ်စ္ အကထ

_____________________ ပထမအမည် -

်းဇူ်းပပ ၍ ကပ်းအပ်ပါ။)

______

အလည် အမည် -

လမ််းလပ်စ္ -

ဇစ္်

်း/မ -

်အထ ်းသစ္် ၂ ခို က

ကမွ်းကန ာ့(လ/ကန/န
ာ့ စ္်) -

ိုတ် -

အမ် ြိုန်း် နံပါတ် -

အတန််း -

က

င််း -

ရက ောင့်ေးသောေးသည့် ရအောက့် ါတ ုံန င ့် အတူရေထ ိုင ် ါသည့်
အ

ံ ်းဝင်ကသ အရ အ ်းလံို်း

ို အမတ်ပခစ္်ပါ။ လူပိုဂ္ လ် (မ ်း)အ ်း ကနအခ
န်တွင ် ကရ
ာ့

အဓ

ဆ

အဓ

အိုပ်ထန််းသူ ကပပ င််းလွဲမှုရသည် ။ (ထပ်ကဆ င််း စ္ ရွ

်ရနင
ို က
် သ ကနရ မ ်း၏ အမည် (မ ်း) နငာ့် ြို န်း် နံပါတ် (မ ်း)

ို က

်းဇူ်းပပ ၍ စ္ လံို်းက

ီ ်းပြငာ့် ကရ်းသ ်းပါ။

်သွယ်ရမညာ့်သူ၏ ြုံနြီး့် နပါတ့် (မ ်း) ကပပ င််းလွဲမှုရသည် ။
် စ္ တမ််းမ ်း ကတ င််းဆိုနင
ို ်ပါသည်။)

မခင်၏ အမည် -

ြိုန်း် နံပါတ် -

အီ်းကမ်းလ် လပ်စ္ နံပါတ် ၁ -

အမ်

ဆွဲလ်

အလိုပ်

အပခ ်း -

အမ်

ဆွဲလ်

အလိုပ်

အပခ ်း -

အမ်

ဆွဲလ်

အလိုပ်

အပခ ်း -

အီ်းကမ်းလ် လပ်စ္ နံပါတ် ၂ -

ြခင်၏ အမည် -

ြိုန်း် နံပါတ် -

အီ်းကမ်းလ် လပ်စ္ နံပါတ် ၁ -

အီ်းကမ်းလ် လပ်စ္ နံပါတ် ၂ -

အိုပ်ထန််းသူ၏ အမည် -

ြိုန်း် နံပါတ် -

အီ်းကမ်းလ် လပ်စ္ နံပါတ် ၁ -

အီ်းကမ်းလ် လပ်စ္ နံပါတ် ၂ -

အရ ေးရ ေါ် ဆက့် သွယ့် မည့် သူမ ောေး
န မ

န််း သမဟို
ို ာ့ တ် ထခို

ဤအခ

်အလ

်

အကရ်းကပေါ် ဆ
လ

်ရ ဆ

်ဒါဏ်ရ ရသညာ့် အကပခအကနတွင ် မဘ/အိုပ်ထန််းသူ မည်သူ

ို ရပြီးပခင််းပြငာ့် ကအ

ို မ အဆ

်အသွယ်မရရပါ

ဆ

်သွယ်ရမညာ့်သူ၏ အမည် (မ ်း)

့် တွင ့် စာ င့်ြီးကြ ် ပပထာြီးသူ သမဟို
ို ာ့ တ် သူမ ်းအ ်း အကရ်းကပေါ်အကပခအကနရလ ပါ

ဆ

်သွယ်ရန် ခွငပာ့် ပ ခ

ို စ္ လံို်းက

ီ်း ပြငာ့က
် ရ်းပါ။

် သင် ကပ်းအပ်ပါသည်။

်သွယ်ရမညာ့်သူ (မ ်း) အကပပ င််းအလွဲ ရသည်

်သွယ်ရမညာ့်သူ၏ ြိုန်း် /အီ်းကမ်းလ် အကပပ င််းအလွဲတစ္်ခို ရသည် ။

အမည် ၁ -

ြိုန်း် နံပါတ် အမ်

ဆွဲလ်

အလိုပ်

အပခ ်း -

အမ်

ဆွဲလ်

အလိုပ်

အပခ ်း -

အမ်

ဆွဲလ်

အလိုပ်

အပခ ်း -

လပ်စ္ အမည် ၂ -

ြိုန်း် နံပါတ် -

လပ်စ္ အမည် ၃ -

ြိုန်း် နံပါတ် -

လပ်စ္ အကရ်းကပေါ် ဆ

်သွယ်ရမညာ့်သူဆိုငရ
် အပခ ်း အကရ်းက

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

င််းမ ်း (PPS)

်အလ

် သမဟို
ို ာ့ တ် တယ်လီြိုန်း် နံပါတ်မ ်း -

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

ီ်းအခ

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်းမ (

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ောသင့်န ့်အတွက့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

က ေ့်ေးမောရ ေးဆ ုံင ့် ော အခ က့် အ လက့်
ကအ

်ပါ အက

သငာ့်

င််းအရ မ ်းဆိုငရ
် အကပြမ ်းအတွ

ကလ်းတွင ် ရက

င််းရနင
ို က
် သ ကအ

်ပါ

် အပိုက နရ မ ်းလိုအပ်ပါ

ဤကြ င်ပံိုစ္ံ၏ ရအာ

န််းမ ကရ်းအကပခအကန (မ ်း)မ တစ္်ခို

ို အမတ်ပခစ္်ပါ -

့်က ပခရ ကနရ

ို က

ပန််းန ရင်

်းဇူ်းပပ ၍ အသံို်း ပပ ပါ။

ပ်

ဆီ်းခ

ဝ

်ရူ်းပပန်

ဓ တ်မတညာ့်ပခင််း

(ကဆ်းဝါ်း/အစ္ ်းအစ္ )၊ အပခ ်း အကပခအကန (မ ်း) -________________________________________________________________________________________________________________________
ကဆ်းဝါ်း/ အစ္ ်းအစ္ ဓ တ်မတညာ့်မှုမ ်း
လ

်ရတွင ် သင်၏

ကလ်း ကသ

ို စ္ ရင််းပပ စ္ိုပါ - _______________________________________________________________________________________________________________

်သံို်းကနကသ ကဆ်းဝါ်းမ ်းအ ်းလံို်း

ို က

်းဇူ်းပပ ၍ စ္ ရင််းပပ စ္ိုပါ -

___________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________ _____
____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________

သငာ့်

ကလ်းထံတွင ်

န််းမ ကရ်း အ မခံ (စ္ီအတ်ခ ််အိုငပ
် ီ (CHIP)၊ မ

်ဒ ီ

တ် (Medicaid) သမဟို
ို ာ့ တ်

ိုယ်ပိုငသ
် ီ်းသန် ာ့အ

အ

ွယ် ရပါသလ ်း -

ရသည်

မရပါ

လုံ အ ့် ရသော ကောကွ ယ့် ရဆေးမ ောေး
၇ - ၁၂ တန််းရ

ကလ်းမ ်းအ ်းလံို်းအကနပြငာ့် Tdap

ွယ်ကဆ်းမ ်း
အ

ို သငာ့်

ယ်၍ မရရကသ်းပါ

ွယ်ကဆ်း နငာ့် Menactra (ဦ်းကန

ကလ်း ရရပပီ်းပါပပီလ ်း။
သငာ့်

ကလ်းအ ်း က

ရှပပြီးပါပပ

်အကပမ်းကရ င် MCV4)

ွယ်ကဆ်းမ ်း ရရရန် လိုအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ

မ ရှရသြီးပါ

င််းမ ပယ်ထိုတ်ခံရပခင််းမ

ွယ်ရန်အလင
ို ာ့ သငာ့်

ကလ်းအကနပြငာ့် အဆိုပါ

ွယ်က ဆ်းမ ်း ရရပပီ်းက

င််းသ

်ကသ က

်းဇူ်းပပ ၍

ကပ်းအပ်ပါ။
ပ ည့် ေ ယ့်မ လုံ အ ့် သ ည့် ရုံ ့် ုံ ငေး့် ဆင
ုံ ့် ောစမ််း သပ် စစ် ဆ
ပန်ဆိုငလ
် ်က ်းနီ်းယ ်း ဓနသဟ ယ ပပည်နယ်

်းမှု

K–1၊ ၆တန််း နငာ့် ၉ တန််း ရ က

င််းသ ်းမ ်းအ ်းလံို်းအကနပြငာ့်

ယင််းတို ာ့ ို သငာ့်

ကလ်းအ ်း အခမွဲာ့ ကပ်းအပ်ပါမည်၊ သမဟို
ို ာ့ တ် စ္မ််းသပ်စ္စ္်ကဆ်းမှု

အ

ကလ်းသည် K–1၊ ၆ တန််း သမဟို
ို ာ့ တ် ၉ တန််း တွငရ
် ကနပါ

ယ်၍ သငာ့်

1.

ျွန်ပ
ို ်

ကလ်း၏

ယ
ို လ
်

ခ
် နဓ စ္မ််းသပ်စ္စ္်ကဆ်းမှု

2.

ျွန်ပ
ို ်

ကလ်း၏

ယ
ို လ
်

ခ
် နဓ စ္မ််းသပ်စ္စ္်ကဆ်းမှု

က

င််းသူန ပပ ထံသို ကပ်းပ
ို ာ့
ပါမည်
။
ာ့

မတ်ခ

်-

ယ
ို လ
်

ို က
ို

ို မသ ်းစ္ို ဆရ ဝန် သမဟို
ို ာ့ တ်
်းဇူ်းပပ ၍ ကအ

်ပါကြ ်ပပခ

င််းခရို ငမ
် ပပီ်းစ္ီ်းကအ င်လိုပ် ကစ္လိုပါသည်။
ျွန်ပ
ို ်တ၏
ို ာ့ မသ ်းစ္ိုဆရ ဝန် သို မဟို
ာ့ တ်

မန်ပါသည်

ခ
် နဓ စ္မ််းသပ်စ္စ္်ကဆ်းမှု မတ်တမ််း

က

ယ
ို လ
်

ခ
် နဓ စ္မ််းသပ်စ္စ္်ကဆ်းမှုမ ်း ရရရမည်ဟို ပပဌာန့်ြီးထ ်းသည်။

န််းမ ကရ်းကစ္ ငာ့က
် ရ

်မ ်း

်မှု ကပ်းအပ်သူမ ပပ လိုပ်ကပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။

ို ကပြဆိုပါ -

မန်ပါသည်

န််းမ ကရ်းကစ္ ငာ့က
် ရ

မမန်ပါ
်မ ကပ်းအပ်သူမ ပပီ်းစ္ီ်းကအ င်လိုပ်ကစ္မည်ပြစ္် ပပီ်း

မမန်ပါ

ို က

င််းသူန ပပ ထံ လ

်ရစ္ သင်နစ္် ရအောက့်တုံဘောလ ၃၁ က့်ရေ တွင ် က

်းဇူ်းပပ ၍ ကပ်းပပါ။
ို ာ့

ကရလေးအောေး ကုံ သ ေ့် အ တွက့် သရဘောတူခွင ့်ပ ြုခ က့်
က

င််းသူန ပပ /က

မရပြီးပါ

င််းသူန ပပ ကလာ့

ငာ့လ
် ိုပ်ကဆ င်သူအကနပြငာ့က
် ရ်းဦ်းသူန ပပ စ္ိုပခင််း အပပင် ကအ

်ပါတပြငာ့
ို ာ့ ်

ျွန်ပ
ို ်၏

ကလ်းအ ်း

ိုသနင
ို ပ
် ါသည်။ တစ္်ခိုစ္ီအတွ

် ရပြီးပါ သမဟို
ို ာ့ တ်

ုံ အမတ်ပခစ္်ပါ

တိုင်လီကန လ် (Tylenol) -

ကပ်းပါ

မကပ်းပါ

(အဆီတ မီနြ
ို န်)

အန်တ
( ို

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

င််းမ ်း (PPS)

ရပြီး ပါ

မကပ်းပါ

်ကအ ငာ့်ပခင််း၊ ရင်ကခါင််း ပူပခင််း၊ စ္သပြငာ့)်

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်ဆစ္် (Antacid) -

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

ဘန်န ဒရို င််းလ် (Benadryl) –
(ဓ တ်မတညာ့်မှုအတွ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်းမ (

ကပ်းပါ

မကပ်းပါ

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ကပ်းပါ

မကပ်းပါ

(Ibuprofen) (အ ်က ်းလ်/မိုထရင််း)

် ကဆ်းဝါ်း)

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

အိုင်ဘ ျူပရို ြန်

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ောသင့်န ့်အတွက့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

အထက့်တွင ့် "ဆပ်းပါ" ဟူရသော အရပ မ ောေးပ င ့် ညွှေ့်ပ ထောေးရသော အရ ကောင့်ေးအ ောမ ောေးအ ်းလံုံေး ဆက့်လက့်လုံ ့်ရဆောင့် ေ့် ရက ောင့်ေးသူေောပ ြုအောေး ကျွန့် ုံ ့်၏ သရဘောတူခွငပ့် ြုခ က့်
ရ ေး ါသည့်။ ဤရ ောင့် ံုံ ံရ ေါ်တွင ့် ရ ေးအ ထ
့် ောေးရသော အခ က့်အလက့်သည့် အမေ့်အကေ့်ပ

့်ပ ေး ကျွန့် ုံ ့်၏ အရကောင့်ေးဆံေးုံ ဗဟုံသတ
ုံ ၊ အခ က့်အလက့် နင ့် ယံုံ ကည့်မှုအ

မေ့်ကေ့်ရ ကောင့်ေးလည့်ေး ကျွန့် ုံ ့် ဤရေ ောမ အတည့်ပ ြု ါသည့်။ မောေးယွငေး့် ရ ော့်ပ ခ က့်မ ောေးက 18 Pa ဆင
ုံ ့် ော ပ

့်ဒဏ့်မ ောေး က ရ ောက့်ရ နင
ုံ ရ
့် ကောင့်ေး

ကျွန့် ုံ ့်ေောေးလည့်သရဘောရ ါက့် ါသည့်။ C.S.A. §4904..
မဘ/အိုပ်ထန််းသူ လ

်မတ် (အမည် အပပညာ့် အစ္ံို ) - _____________________________________________________________________________

ထ ့် ရဆောင့်ေး အခ က့် အ လက့် ( ရဆေး က့် ဆ ုံင ့် ော အရပခအရေမ ောေး၊ ဓောတ့်မ တည့် မှု မ ောေး၊

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

င််းမ ်း (PPS)

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

ရ ်စ္ွွဲ - _______________________________________

သပ င)့် - __________________________________________________________________________

်းမ (

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ောသင့်န ့်အတွက့်

အမ့် သေးုံံ ဘောသော ကောေး ဆောရဗေး
အရပ်သ ်းအခွငအ
် ရံို်း (OCR)
ာ့် ကရ်းဆိုငရ
နသ
် ာ့ တ်

ျွမ််း

င်မှုရသညာ့် (LEP) က

က

့်တမ့်ေး

င််းခရို ငမ
် ်း/ ခ တ က

င််းသ ်းမ ်းအ ်း ၄င််းတအတွ
ို ာ့

င််းမ ်း/တစ္်ကန

ိုန် AVTS တအကနပြငာ့
ို ာ့
် အဂဂလပ်စ္

် သငာ့က
် လ ်သ ညာ့် ဘ သ စ္

အစ္ီအစ္ဉ်မ ်း ကပ်းအပ်ရန် ခွွဲပခ ်းကြ ်ထိုတ်မှု လိုအပ်ကစ္ပါသည်။ ပန်ဆိုငလ
် ်က ်းနီ်းယ ်း ပပည်နယ်
ဆ က ်းစ္စ္်တမ််း

ျွန်ပ
ို ်
က

ို အကထ

ကလ်း၏ အဓ

င််းသ ်းသည် ရနာ

ခရို ငန
် ငာ့် ဆ

်အထ ်းပပသရန်အတွ

ဘ သ စ္

်း လမ််းညွှန်ပပသကရ်း

အမ်သံို်း ဘ သ စ္

်းဆိုငရ
်

် နည််းလမ််းအကနပြငာ့် ကရွ ်းခ ယ်ပါသည်။

်းသည့်__________________________________________________________________________________________________________________________ _ဖြစ့်သည့်

့်ထပ့် ဘ သ စ္

်သွယ်ကပပ ဆိုမှုမ ်း လ

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

်းတစ္်ခို ကပပ ပါသလ ်း။ (က

်ခံ ရရရန် မည်သညာ့်ဘ သ စ္

င််းတွင ် ကလာ့ လ သင်ယူသညာ့် ဘ သ စ္
်းမ ်း

်းမ ်း မပါဝင်ပါ) -

ရဖပာသည်

မရဖပာပါ

ို သင် ဦ်းစ္ ်းကပ်းပါသလွဲ။ - __________________________________________________________________________

FERPA ထိုတ်ပ ပန် ချက်
သငာ့်

ကလ်းအတွ

သင်၏ကရွ ်းခ ယ်ခ

် လမ််းညွှန် အခ
်

ို က

်အလ

် ထိုတ်ပပန်ခွငက
် ်း သင်သကဘ တူခွငပာ့် ပ ခ
ာ့် ပ်းရန် ခရို ငအ

်ကပ်းပါသလ ်း။

ကပ်းပါသည်

မကပ်းပါ

်းဇူ်းပပ ၍ ညွှနပ် ပပါ -

အထ

်တွငက
် ြ ်ပပထ ်းသညာ့်အတိုင်း်

ျွန်ပ
ို ်၏

ကလ်းအ ်း ဓ တ်ပံိုရို

်ရန်/ ွီဒယ
ီ ိုရို

်ရန် ခွငပာ့် ပ ခ

်

ျွန်ပ
ို ် ကပ်းပါသည်။

အထ

်တွငက
် ြ ်ပပထ ်းသညာ့်အတိုင်း်

ျွန်ပ
ို ်၏

ကလ်းအ ်း ဓ တ်ပံိုရို

်ရန်/ ွီဒယ
ီ ိုရို

်ရန် ခွငပာ့် ပ ခ

်

ျွန်ပ
ို ် မကပ်းပါ။

့် သောေး ုံ ရဆောင့်ေးရ ေးသို ို့မထိုတ်ပ ပန် ဆပ်း ေ့် ရ ွ ေးခ ယ့် မှု
က
သငာ့်
က

င််းသ ်း၏အခ

်အလ

်မ ်း

ို စ္စ္်သ ်းစ္ိုကဆ င််းခနအ
် ာ့ ပ်သူမ ်းထံ ထိုတ်ပပန်မည်မ ဟိုတ်က

င််း ကသခ ကစ္ရန် အလင
ို ာ့ ဤကတ င််းဆိုခ

ကလ်း၏ အခ

်အလ

်မ ်း

ို စ္စ္်သ ်းစ္ိုကဆ င််း ခနအ
် ာ့ ပ်သူမ ်းထံ ရရကအ င်လိုပ် ရန် သင်ဆနဒမရပါ

က

်

ို နစ္်စ္ဉ် ပပ လိုပ်ရမည်။

်းဇူ်းပပ ၍ ဤကနရ တွင ့် သင်ကရွ ်းခ ယ်ပါ။

်းဇူ်းပပ ၍ မထိုတ်ပပန်ပါနငာ့။်

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

င််းမ ်း (PPS)

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်းမ (

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ောသင့်န ့်အတွက့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

COVID-19 ထရတွွေ့ မှု ကေ့်သတ့်ပခင့်ေး သယ့်ယူ ုံရဆောင့်ရ ေး ဘတ့် ့်ကောေး

င
ို ရ
်
လုံ ့် ထေးံုံ မ ောေး

မသောေး မ
ုံ ောေးနင ့် ရက ောင့်ေးသောေးမ ောေးသည့် ရ ောဂါလကခဏောမ ောေးအောေး သတဝ ယပ င ့် ရ ောင ့် ကည့်

ါမည့်။ ရက ောင့်ေးသောေးသည့် အမ့်တွင ့် ရေ မည့်ပ

့်ပ ေး

သူတုံကုံယ့်တုံင ့် တုံ ့်ရကွေးကသရသော
ုံ
လကခဏောမ ောေး ခံ ောေးရေ လျှင့်၊ သူတုံ၏မသောေး ုံဝင့်တ ့်ဦေးဦေးက တုံ ့်ရကွေးကသရသော
ုံ
လကခဏောမ ောေး ခံ ောေးရေ လျှင့်
သမဟုံ
ုံ
တ့် မသောေး ုံဝင့်တွင ့် COVID ုံေးရတွွေ့လူေောအပ

1. က

င််းသ ်းတစ္်ဦ်းလျှင် ပပတင််းကပါ

ထိုငရ
် မ မထဘွဲ ပငမ်သ
သူတကပခကထ
ို ာ့

2. ဘတ်စ္်

်မ ်း

်းကပေါ်တ

်စ္ွ လို

့် အတည့်ပ ြုမှု ခလျှင့် သယ့်ယူ ုံရဆောင့်ရ ေးကုံ အသံေးုံ မပ ြုနင
ုံ ရ
့် ။

်ကဘ်းရ ထိုငခ
် ိုငတ
် စ္်ခံိုစ္ီတွငထ
် ိုငရ
် န် က

်ပါစ္ီ်းနင််းရမည်။ ဘတ်စ္်

ို ၄င့်ြီးတုံ၏ကရ ွဲ့က

်ခ န်အတွင်း် က

မ့်ြီးဖပင့်ရပေါ်တွ

်းခရီ်းစ္ဥ်

င််းသ ်းမ ်းအ ်း ညွှန်

ာလအတွင်း် က

့်ခ ထ ်းရမည်၊ ဘတ်စ္်

င််းသ ်းမ ်းသည် အကန

်းထ ်းပါသည်။ ဘတ်စ္်

င််းသ ်းမ ်းသည် မ

်း အဝင်အထွ

်လမ််းတွင ့် ရဖြေမခ ထ ်းရပါ။

်မ အကရ ွဲ့သို စ္ထ
ိုငရ
် မည်ပြစ္်ပပီ်း ဆင််းသညာ့်အခါ အကရ ွဲ့ မ အကန
ာ့

င််းသ ်းမ ်းသည် သူတ၏
ို ာ့ သတ်မတ်ထ ်းကသ မတ်တိုငတ
် ွငသ
်
အတ

4. က

င််းသ ်းမ ်းသည် သတ်မတ်ထ ်းသညာ့် ထိုငခ
် ံိုတွငထ
် ိုငရ
် န် မပငင််းဆိုရဘွဲ အပခ ်းသူတ စ္်ဦ်းထိုငရ
် န် ကနရ ယူ ပခင််း
် ထိုငခ
် ံိုမ ်း

ို သတ်မတ်ထ ်းပခင််းပြစ္်ပပီ်း ခရီ်းသည် တ

င််းသ ်းမ ်းသည်

်န ကရ ွဲ့တညာ့်တညာ့်ဦ်းတည်ထ ်းရမည် ပြစ္်ပပီ်း

3. က

အတွ

်းစ္ီကနစ္ဥ်အတွင်း် က

်သို စထွ
ာ့

်ရမည်။

်အဆင််းပပ လိုပ်ရမည်။

်သညာ့်အစ္ဥ်လို

်ဖြင ့် သတ်မတ်ထ ်းသည်။ က

ိုလည််း မပတ်ပင်ရပါ။ လူမှုကရ်းရ ခပ်ခွ ခွ ကနရန်
င််းသ ်းမ ်းသည် အကန

်မ အကရ ွဲ့ သို ာ့

ကနရ ယူရန်လိုအပ်သည် ။

5. က

င််းသ ်းမ ်းသည် စ္ ရွ

န ကခါင််းစ္ည််း

6. က

င််းသ ်းမ ်းအရနဖြင ့် ဘတ်စ္်

1. ဘတ်စ္်

က

်းနငာ့် ဆ

ို က

့် တိုင ်

်းကပေါ် ရ အပပ အမူအတွ

်းကပေါ် ရ အပပ အမူအတွ

င််းအိုပ်က

4. ဘတ်စ္်

ီ်း

င််းစ္ွ တပ်ဆင်ရန်တ ်းဆီ်းထ ်းပခင််း မရပါ

၄င့်ြီးတုံအကနပြငာ့်

်စ္ပ်ထိုတ်ပပန်ထ ်းသညာ့် က

င််းသ ်း

ငာ့ဝ
် တ်နငာ့အ
် ညီ လို

်န ရန်လိုအပ်ပါသည်။

်းစ္ ကရ်းပပီ်း က

င််းအိုပ် က

ီ်းထံသို ကပ်းပ
ို ာ့
ပါမည်
။က
ာ့

င််းအိုပ်က

ီ်း

က

င််းသ ်း

ုံ ဘတ်စ္်

င််းသ ်းအ ်း သတကပ်းမည် ပြစ္်ပပီ်း တိုင ်

်းစ္

့် တိုင ်

့် တိုင ်

်းစ္ ကရ်းပပီ်း က

င််းအိုပ် က

်းစ္ မတတ ျူတစ္်ကစ္ င်

်းစ္ ကရ်းပပီ်း က

ို က

င််းအိုပ် က

ီ်းထံသို ကပ်းပ
ို ာ့
ပါမည်
။က
ာ့

်းကရ ွဲ့ ပိုင်း် သို ကရွှ
ာ့ ွဲ့ပါသည်။ က

င််းအိုပ်က

ီ်းသည်

င််းသ ်း၏ မဘ(မ ်း) သမဟို
ို ာ့ တ် အိုပ်ထန််းသူ(မ ်း)ထံသို ကပ်းပ
ိုပါမည်
။
ာ့
ာ့

ီ်းထံသို ကပ်းပ
ို ာ့
ပါမည်
။က
ာ့

င််းသ ်းအ ်း ဘတ်စ္်

်း အထူ်းအခွငအ
ာ့် ကရ်းမှ ငါြီး (၅)

့်

င််းသ ်းအ ်း ဘတ်စ္်

်း အထူ်းအခွငအ
ာ့် ကရ်းမှ ဆယ့် (၁၀)

ပတ်ပင်ပါမည်။

မဘ(မ ်း) သမဟို
ို ာ့ တ် အိုပ်ထန််းသူ(မ ်း)ထံသို အသ
ကပ်းပါမည်။
ာ့

်းကပေါ် ရ အပပ အမူအတွ

ပတ်ပင်ပါမည်။ က

5. ဘတ်စ္်

ို ကဘ်း

င််းသ ်း၏ မဘ(မ ်း) သမဟို
ို ာ့ တ် အိုပ်ထန််းသူ(မ ်း)ထံသို ကပ်းပ
ို ာ့
ပါမည်
။
ာ့

င််းသ ်းအ ်း သတကပ်းမည်ပြစ္် ပပီ်း တိုင ်

3. ဘတ်စ္်

န ကခါင််းစ္ည််းမ ်း

့် ၍ ရက ောင့်ေးဘတ့် ့် က ောေးရ ေါ်တွင ့် မသင ့်ရတော့် ရ သော အပ ြုအမူ မ ောေးအတွက့် ရေောက့် ဆ က့် တွ အက ြုေးဆက့် မ ောေး

်းကပေါ် ရ အပပ အမူအတွ

မတတ ျူတစ္်ကစ္ င်

2. ဘတ်စ္်

်အထ ်းရသညာ့် ကရ ဂါအခံတစ္်ခိုခို

ို အခ န်ပပညာ့် တပ်ဆင်ထ ်းရမည် ။

COVID19 န င ့်ဆ က့်

က

်စ္ တမ််းအကထ

င််းအိုပ်က

ီ်း

်းကပေါ် ရ အပပ အမူအတွ

့် တိုင ်

်းစ္ ကရ်းပပီ်း က

င််းအိုပ် က

ီ်းထံသို ကပ်းပ
ို ာ့
ပါမည်
။က
ာ့

့်

မဘ(မ ်း) သမဟို
ို ာ့ တ် အိုပ်ထန််းသူ(မ ်း)ထံသို အသ
ကပ်းပါမည်။
ာ့

့် တိုင ်

သငာ့က
် တ ်သည်ဟို ယူဆရကသ အခ န်

်းစ္ ကရ်းပပီ်း က

င််းအိုပ် က

ီ်းထံသို ကပ်းပ
ို ာ့
ပါမည်
။က
ာ့

လအတိုင်း် အတ တစ္်ခိုအထ ဘတ်စ္်

င််းသ ်းအ ်း

်းဆုံင ့် ာ အထူ်းအခွငအ
ာ့် ကရ်း

န်ရသညာ့် က

င််းစ္ သင်နစ္် တစ္်ကလျှ

ို ပတ်ပင်သွ ်းမည်။ က

င််းအိုပ်က

ီ်း

်လံို်းအထပြစ္်ကစ္

မဘ(မ ်း) သမဟို
ို ာ့ တ်

အိုပ်ထန််းသူ(မ ်း)ထံသို အသ
ကပ်းပါမည်။
ာ့

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

င််းမ ်း (PPS)

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်းမ (

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ောသင့်န ့်အတွက့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

* ရက ောင့်ေးသောေးသည့် ဘတ့် ့်ကောေး အထူေးအခွငအ
့် ရ ေးဆံေးုံ ရှု ံေးသွောေးပါက မဘ(မ ောေး) သမဟုံ
ုံ
တ့် အုံ ့်ထေ့်ေးသူ(မ ောေး)က ရက ောင့်ေးသောေးအောေး
ရက ောင့်ေးသအကက
ုံ
ြုအ လုံ
ုံ
့်နင
ုံ သ
့် ည့် သမဟုံ
ုံ
တ့် သငက
့် ရလေးကုံ အ

့်ရယောင့် ောသင့်ခေ့်ေးတွင ့် ော င့်ေးသွငေး့် အ ့်နံနင
ုံ သ
့် ည့်။

* အခက့်အခ ဆတွေ့ ကကြုံဆနရဆသ အထူေးပ ြု ညောရ ေးနင ့် ရ ော ေး ွော ကောေးဝင့်ရဆောင့် ွ က့်မှု အ အ ဥ့် ရက ောင့်ေးသောေးမ ောေးကုံ အပ ြုအမူ
မံရ ေးအတွက့် သငရ
့် တော့်ရသော အ အ ဥ့် (PSE) ဝန်ထမ််းထသ ုံ လွှရပ ောင့်ေးရ ေးသွောေးမည့်။
ျွန်ပ
ို ်- မဘ/အိုပ်ထန််းသူသည် ဘတ်စ္်

်းဆုံင ့် ာ လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ်း

င််း ကအ

မဘ/အိုပ်ထန််းသူ လ

်မတ် - _________________________________________________________________ ________________________________ ရ

င််းသ ်း၏ ပထမ နငာ့် ကန

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

ညွှန်း် ဆိုပါသည်။ (က

်းဇူ်းပပ ၍ကအ

်တွင ် လ

င််းမ ်း (PPS)

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ
်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်းမ (

်းဆ

်မ ်း

ိုလည််း

်မတ််ကရ်းထို်းပါ။)

်ဆံို်းအမည် - __________________________________________________________________________________ က

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်မတ်

ကလ်းနငာ့အ
် တူ ကဆွ်းကနွ်းထ ်းပပီ်းပြစ္်၍ အ

သတပပ န ်းလည်က

က

်ရမမ၏လ

ို န ်းလည် ပပီ်း မမ၏

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

်စ္ွွဲ -______________________________________

င််းသ ်း၏ က

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

င််း - _____________________

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ောသင့်န ့်အတွက့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

ကုံဗ ့် - ၁၉ က ေ့်ေးမောရ ေး နင ့် ရဘေးအနတ ောယ့် ကင့်ေး င့်ေးရ ေး အ အမံမ ောေး
က

င််းသ ်းမ ်း နငာ့် ဝန်ထမ််းမ ်း ကဘ်း

ကအ

်ပါ အခ

်အလ

ရေ ဉ် ကကြုတင့်
ျွန်ပ
ို ်၏

်မ ာြီး

ို က

င််းလံိုပခံ ရက

ာင့်ြီး စ္တ်ခ ကသခ ကစ္ရန် ဤ စ္ သင်နစ္်အတွ

်းဇူ်းပပ ၍ ဂရိုတစ္ို

်

ညာ့်ရှုသံို်းသပ်ပပီ်း သရက

ို စ္် - ၁၉ စ္စ္စ္်မှုမ ်း နငာ့် လိုပ်ထံို်းလိုပ်နည််းမ ်း
်လ

ို ကနသ ်းတ

ခ ပါမည်။

်မတ်မ ်း ထို်းပါ။

့် ပခင့်ေး နင ့် ရက ောင့်ေး ရဘေးကင့်ေး လံုံပခံ ြုရ ေး လုံ ့် ထေးံုံ လုံ ့် ေ ည့်ေး မ ောေး

ကလ်း

က

င််းအကဆ

• ကနစ္ဉ်
ာ့ က
စ္စ္စ္်ကရ်း

်အဦ်းတစ္်ခိုသို ပပန်
ာ့ သွာြီးခ န်တွင ် ကအ
်ခွ မီ

ျွန်ပ
ို ်၏

်ဘ်ဆို

် www.pghschools.org/screeningtool တွင ် ကတွွဲ့ ရနင
ို ပ
် ါသည်

်အဦ်းတွင်း် မဝင်ကရ

်မီ

ျွန်ပ
ို ်

• ၄င််းတို ာ့အကဆ

်အဦ်းတွင်း် မဝင်ကရ

်မီ

ျွန်ပ
ို ်၏

•က

င််းတ

်ခ န်အကတ အတွင်း်

အစ္ီအစ္ဉ်မ ်းရကသ
ျွန်ပ
ို ်၏

ျွန်ပ
ို ်န ်းလည် သကဘ ကပါ

င််းသို မထွ
ာ့
ို ဝ

ကလ်းအ ်း

်ပါတို ာ့ ို

ရယ

• ၄င််းတို ာ့အကဆ

•

်

င််း အသအမတ်ပပ ရန် သင်၏ ဒစ္်ဂ စ္်တယ် အတိုက

ျွန်ပ
ို ်၏

ကလ်းမ ်းအတွ

ကလ်းအ ်း က

ို စ္် - ၁၉ ဆိုငရ
် စ္စ္စ္်မှုလိုပ်ရန်

ကလ်း၏

ိုယ်အပူခ န်

်ပါသည် -

ျွန်ပ
ို ်အ ်း ကတ င််းဆိုနင
ို ပ
် ါသည်။

ို တိုင်း် တ နိုငပ
် ါသည်။

ကလ်းအ ်း စ္စ္စ္်ကရ်းကမ်းခွန်း် အတွွဲ တစ္်ခို ကမ်းပမန််းနင
ို ပ
် ါသည်။

ကလ်းအကနပြငာ့် န ကခါင််းြံို်းတစ္်ခို တပ်ဆင်ထ ်းရန် လိုအပ်ပါမည်။ IEPs သမဟို
ို ာ့ တ် 504

် အထူ်းကနရ ထိုငခ
် င််းမ ်း ပပ လိုပ်ကပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။

င််းခ န် မတိုငမ
် ီ သမဟို
ို ာ့ တ် က

င််းခ န်အပပီ်းတွင ် က

င််းတွင ််းပြစ္်ကစ္ က

င််းပပင်ပတွငပ် ြစ္်ကစ္ အပခ ်းက

င််းသ ်းမ ်းထံ

စ္ိုကဝ်း လည်ပတ်ရန် ခွငပာ့် ပ မည်မဟိုတ်ပါ။
ရက ောင့်ေး တွ ငေး့် ကုံ ဗ ့် - ၁၉ ရ ောဂါသွငပ့် င့်လ ကခ ဏောမ ောေး
အ

ယ်၍

ျွန်ပ
ို ်၏

ကလ်းတွင ်

ို စ္် - ၁၉ ကရ ဂါသွငပ် ပင်လ

•

ျွန်ပ
ို ်၏

ကလ်းအ ်း က

•

ျွန်ပ
ို ်၏

ကလ်းအ ်း

•

ျွန်ပ
ို ်၏

ကလ်းအ ်း ခ

•

ျွန်ပ
ို ်

•

ို စ္် - ၁၉ စ္စ္်ကဆ်းမှုတစ္်ခို၏ အကပြကပေါ်မူတည်ပပီ်း

ခဏ မ ်းရပါ

ကအ

်ပါတို ာ့ ို

င််းသူန ပပ သမဟို
ို ာ့ တ် အပခ ်း စ္ ခ ပ်ပြငာ့လ
် ိုပ်သညာ့် ကဆ်းြ
ျွန်ပ
ို ် ခ

ကလ်း၏ အဓ

်ခ င််း သွ ်းကခေါ်ရန်ပြစ္် နင
ို သ
် ည်အထ ၄င့်ြီးအ ်း

်ခ င််းလ ကခေါ်ရန်
ကစ္ ငာ့က
် ရ

ျွန်ပ
ို ်အ ်း

ျွန်ပ
ို ်၏ အဓ

်သညာ့်ဆ ရ ဝန်ထံ ဆ

် ဆိုငရ
်

ျွမ််း

ွ ရန်တ င််းကစ္ ငာ့်

င်သူမ စ္စ္စ္်နင
ို ပ
် ါသည်။

ညာ့်သညာ့် ကစ္ ငာ့က
် ရ

်ခန််းတစ္်ခိုအတွင်း် ကနရ ခ ထ ်းပါမည်။

ြိုန်း် နံပါတ် နငာ့် အကရ်းကပေါ်ြိုန်း် နံပါတ်မ ်းအ ်းလံို်းတွင ် ဆ

်သွယ်ရန်

ျွန်ပ
ို ်၏

ျွန်ပ
ို ် န ်းလည်ပါသည် -

်သွယ်မည်ပြစ္်သည်။

ျွန်ပ
ို ်အ ်း ကတ င််းဆိုမည်ပြစ္်သည်။

ကလ်းအ ်း အမ်တွင ် ၁၀ - ၁၄ ရ

် နငာ့် ကရ ဂါသွငပ် ပင်လ

ခဏ မ ်း ၇၂ န ရီ

ကပ

်သည်အထထ ်းရရန်

လိုအပ်မည်ပြစ္်သည်။
ကုံဗ ့် - ၁၉
ျွန်ပ
ို ်

ုံေး သည့် လုံ ့် ထေးံုံ လုံ ့် ေ ည့်ေးမ ောေး
ကလ်း၏က

င််းတွင ်

ို စ္် - ၁၉ ကရ ဂါပို်းရသူတစ္်ဦ်းရပါ

ကအ

်ပါတို ာ့ ို

ျွန်ပ
ို ် န ်းလည်သကဘ ကပါ

•

ျွန်ပ
ို ်၏ ပင်မ ြိုန်း် နံပါတ်သို ြို
ာ့ န်း် ကခေါ်ဆိုမှုတစ္်ခိုမတဆငာ့် ကရ ဂါပို်းရသူအက

•

ျွန်ပ
ို ်

ကလ်း၏က

င််း

ို သနရ
် ာ့ င််းကရ်းလိုပ်မည်ပြစ္် ပပီ်း ထကတွွဲ့ နင
ို က
် ခ ရခွဲာ့ကသ က

•

ျွန်ပ
ို ်

ကလ်း၏က

င််း

ို ၂ - ၅ ရ

•

ျွန်ပ
ို ်

ကလ်း၏ အဓ

ကစ္ ငာ့က
် ရ

• ကရ ဂါပို်းရသူတစ္်ဦ်း ကတွွဲ့ ရပပီ်းကန

် ပတ်ထ ်းမည် ပြစ္်ပပီ်း
်သညာ့်ဆ ရ ဝန်ထံ ဆ
်ပိုင်း်

ျွန်ပ
ို ်၏

ျွန်ပ
ို ်၏

င််း အသကပ်းပါမည်။
င််းသ ်းမ ်း နငာ့် ဝန်ထမ််းမ ်း

ို ကန

်ကယ င်ခံလို

်မှု ကပေါ်ကပါ

်ပါမည်။

ကလ်းသည် အမ် မှ ကလာ့လ သင်ယူပါမည်။

်သွယ်ရန်

ကလ်း က

်ပါသည် -

ျွန်ပ
ို ်အ ်း ကတ င််းဆိုနင
ို ပ
် ါသည်။

င််းပပန်တ

်ကသ အခါ ၄င့်ြီးအ ်း ၁၀ - ၁၄ ရ

်

အထ က

င််းတွင်း် ဝင်ခ န်၌ ရနစဉ်စ္စ္စ္်ပါမည်။

ရက ောင့်ေးသ ုံ မဘမ ောေး လောရ ောက့်လ ည့် တ့်မှု
ျွန်ပ
ို ်အကနပြငာ့်

ျွန်ပ
ို ်

ကလ်း၏က

• ခ န််းဆိုမှုတစ္်ခို ပပ လိုပ်ရန်
•

ျွန်ပ
ို ်

ကလ်း၏က

င််းသို သွ
ာ့ ်းကရ

်ရန်လိုအပ်ပါ

ျွန်ပ
ို ်အကနပြငာ့် က

တင်ြိုန်း် ကခေါ်ဆိုြို ာ့လိုအပ်ပါမည်

င််းသို မဝင်
ကရ
ာ့

်မ

ကအ

• အပခ ်းမဘမ ်း၊ ဝန်ထမ််းမ ်း သမဟို
ို ာ့ တ် က

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

င််းမ ်း (PPS)

Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

် ရန်

်ပါသည် -

ျွန်ပ
ို ်အ ်း ခွငက
ာ့် ပ်းမည်မဟိုတ်ပါ။

င််းသ ်းမ ်းထံ လည်ပတ်ရ န် အကဆ

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ
်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

ျွန်ပ
ို ် န ်းလည်သကဘ ကပါ

ျွန်ပ
ို ်အ ်း စ္စ္စ္်ပါမည်။

• ပင်မရံို်း၏ ပပင်ပဧရယ သမဟို
ို ာ့ တ် အဝင်စ္က ဂနလ
် မ််းသို ာ့သွ ်းကရ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ

်ပါတို ာ့ ို

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်အ ဦ်း ပပင်ပ သမဟို
ို ာ့ တ် အတွင်း် ြ

်းမ (

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

်တွင ် စ္ိုစ္ည််းရန်

ျွန်ပ
ို ်အ ်း ခွငပာ့် ပ မည်မဟိုတ်ပါ။

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ောသင့်န ့်အတွက့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

သယ့် ယူ ုံ ရဆောင့်ရ ေး (အဝါရ ောင့် ဘတ့် ့် က ောေး/ဗေ့်)
အ

ယ်၍ သငာ့်

ကလ်းအ ်း က

သယ်ယူပကဆ
ို ာ့
င်ကရ်းဆိုငရ
် က

င််းခရို ငမ
် သယ်ယူပကဆ
ို ာ့
င်မှုကပ်းပါ

က

င််းသ ်းတို င်း် ထံမ ကမျှ ်မန််းခ

င််းသ ်းလိုပ်ကဆ င်မှု

မ််း

ို က

ို စ္် - ၁၉ သယ်ယူပကဆ
ို ာ့
င်ကရ်းဆိုငရ
် က

• က

င််း ဘတ်စ္်

အသ

ငာ့ဝ
် တ်စ္ည််း

င််းသ ်းလိုပ်ကဆ င်မှု

်း သမဟို
ို ာ့ တ် န်တစ္်စ္င််းကပေါ်တွင ်

် ၂ နစ္်အထ

်

ကလ်းအ ်းလံို်းအတွ

်သ

ငာ့ဝ
် တ်စ္ည််း

ျွန်ပ
ို ်၏
်ကရ

်းဇူ်းပပ ၍
မ််း

်မ ်း

ို န ်းလည်သကဘ ကပါ

်ရန်

ို စ္် - ၁၉

ို

ညာ့် ရှုသံို်းသပ်ပါ။
ျွန်ပ
ို ်

ညာ့်ရှုသံို်းသပ်ခွဲာ့ပပီ်း ကအ

်ပါအတိုင်း် န ်းလည်သကဘ ကပါ

်ပါသည် -

ကလ်းအကနပြငာ့် န ကခါင််းြံို်းတစ္်ခို ဝတ်ဆင်ထ ်းရန် လိုအပ်ပါမည် (ယင််း

်ပါသည်။ IEPs သမဟို
ို ာ့ တ် 504 အစ္ီအစ္ဉ်မ ်းရကသ

ကလ်းမ ်းအတွ

်

အထူ်းကနရ ထိုငခ
် င််းမ ်း ပပ လိုပ်ကပ်းနင
ို ပ
် ါသည်။

•

ျွန်ပ
ို ်၏

ကလ်းအ ်း ဘတ်စ္်

•

ျွန်ပ
ို ်၏

ကလ်းသည် ဘတ်စ္်/ န် ၏ ပပတင််းကပါ

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

င််းမ ်း (PPS)

်နငာ့အ
် နီ်းဆံို်းရ သူ/သူမအတွ

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်း/ န် ကပေါ်တွင ် ကနရ တစ္်ခို သတ်မတ်ကပ်းထ ်းမည် ပြစ္်ပပီ်း သူ/သူမအကနပြငာ့် ယင််း

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

ို ကနစ္ဉ်
ာ့ အသံို်း ပပ ရမည်။

် သတ် မတ်ထ ်းကသ ကနရ တွင ် ထိုငရ
် န် လိုအပ်ပါသည်။

်းမ (

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

ောသင့်န ့်အတွက့်

ေည့်ေး ညောကုံ လက့်ခံနင
ုံ ့် ွယ့်အသံေးုံ ပ ြု ံုံ ရ ောင့် ံုံ ံ
လက့်ရတော ့် ၊ အုံင့် က့်ဒ ့် သမဟုံ
ုံ
တ့် အင့်တောေက့်

မတ့် လက့်ခံ

သည့် PPS

ရက ောင့်ေးသောေးမ ောေးအောေးလံုံေးအတွက့် လုံအ ့် ါသည့်။
မ တ့်ဆ က့်
ပစ္စဘ ာ့ရ်ခ် ပပည်သူပိုငက
်

င််းမ ်း (PPS) ရ

ကဆ င်ကသ နည််းပည အကတွွဲ့အ
အသိုင်း် အဝိုင်း် တစ္်ခိုစ္ီအတွ

ံ

ို

ျွန်ပ
ို ်တ၏က
ို ာ့

င််းသ ်းမ ်းအ ်း ခရို ငန
် ည််း ပည မ ်းအ ်းလံို်း အသံို်းပပ သညာ့် ကဘ်း

မ််းလမ််းရသညာ့်အတွ

်

ျွန်ပ
ို ်တို က
ာ့

နပ်ဝမ််း ကပမ

်မပါသည်။ ခရို င ်

င််း၊ တည်ပငမ်၊ သငာ့က
် လ ်ပပီ်း အပပ သကဘ

ျွန်ပ
ို ်တ၏
ို ာ့ က

င််းမ ်းစုံတွငြီး့် ကလာ့လ သင်ယူသညာ့်

် သီ်းသနပ် ြစ္်
် စ္ွမ််းကဆ င်ရည်အစ္ံိုတစ္်ခိုကပ်းအပ်ရန် ရည်မန််းထ ်းပါသည်။ အဆိုပါစ္ွမ််းကဆ င်ရည်မ ်းတွင ်
ာ့ သညာ့် ပပညာ့်စ္ံိုကသ နည််းပည ဆိုငရ

အပပ သရ

ာကဆ င်ပပီ်း စ္မ််းသပ်ရန် ရည်ရွယ်ခ

ပတ်ဝန််း

င်မ ်း၊ စ္ သင်ခန််း လ

်မ ်းအတွ

်ကတ ာ့ပ်မ ်း၊ ဒ

် ၁ ဦ်းခ င််းစ္ီအတွ

်လ

်စ္်ကတ ာ့ပ်မ ်း သမဟို
ို ာ့ တ် တ

နသ
် ာ့ တ်မထ ်းပါ။ နည််းပည မ ်းအတွင်း် ဝိုငယ
်
နငာ့် နငာ့် ဝိုငယ
် မွဲာ့ အင်တ န

်ကတ ာ့ပ်၊ တ

်ဘလ

်ဘလ

် သမဟို
ို ာ့ တ် ဘီဝိုငအ
် ိုတီ (မမ

ိုယ်ပိုင ် နည််းပည

ို ယူလ ပခင််း)

်မ ်း အသံို်းပပ ပခင််း နငာ့် ဓ တ်ခွွဲခန််းမ ်း အသံို်းပပ ပခင််းတို ပါဝင်
ကသ ်လည််း ယင််းတသ
ို ာ့ ဟို
ာ့

်၊ ခရို င ် ပရင်တ မ ်း၊ စ္

န်န မ ်း နငာ့် အပခ ်း ဆ

်စ္ပ် ကဘ်းပန််းပစ္စည််းမ ်း အလမ််းမီရရမှု

ပါဝင်ပါသည်။

က

င််းသ ်းမ ်း နငာ့် ၄င််းတ၏မ
ို ာ့ သ ်းစ္ိုမ ်းအကနပြငာ့် ခရို ငန
် ည််းပည မ ်းအ ်းလံို်း

လို

်န ရပါမည်။ PPS

ရယ မ ်း

ို လွွဲမ ်းအသံို်းပပ မှု

ကပ

်ဆံို်းမှု ရလဒ်ပြစ္်ကစ္သညာ့် တမင်တ

နစ္်ြ

်သကဘ တူညီခ န်မသ

ကရ

မသငာ့က
် လ ်စ္ွ သံို်းစ္ွွဲမှု

ခရို ငပ
် ိုင ်

ကလာ့လ သင်ယူကရ်းဝန််း

င်တစ္်ခို၏ အ

ယ်

PPS ရက
လ

င််းသ ်းတိုင်း် တွင ် ခရို င ်

ို ဂရိုတစ္ို

ခွငပာ့် ပ ခ

် ကြ င်ပံိုစ္ံ သမဟို
ို ာ့ တ်

ို က

်းက

်ြ

င််း၏ဆံို်းပြတ်ခ

က

ွနပ် ပျူတ

ွနရ
်

် ြတ်ရှု

ပြညာ့်စ္ွ

ွန်ပပျူတ

ွ နရ
်

်ပြငာ့် ပပန်သမ််းယူသညာ့် ရလဒ်ရကစ္နင
ို ပ
် ါသည်။

်သမ််းခံရသညာ့် ရလဒ်ပြစ္်ကစ္နင
ို ပ် ပီ်း ယင််း

် ရင််းပမစ္်မ ်း၊ အီလ
်က

ပည ကရ်းပိုင်း် တွင ် ဆို်း

ကလာ့လ သင်ယူသူ၏မသ ်းစ္ို နငာ့် က
ရယ အသံို်းပပ မှု

်ထကရ နစ္် ကမ်းလ် နငာ့် အင်တ န

ို အကလ်းအန

်

ကငွက

ရယ မ ်း ပ

်း ဒဏ်ရို

င််းအရ မ ်း

်၏ ရှု ကထ ငာ့တ
် စ္်ခိုခို နငာ့ပ
် တ်သ

်းသ

်ကရ

်မှု

်စ္ီ်းမှု သမဟို
ို ာ့ တ်

ို ခရို င ်နငာ့် မသ ်းစ္ိုမ

င််းအသိုင်း် အဝိုင်း် အတွ
်ယူဆရန်

်ကစ္နင
ို ပ
် ါသည်။ ကခတ် ပပ င်
်အ

်းက

ို လ

ို သင်၏ သ ်း/သမီ်း နငာ့်

်မတ်ထို်း

်းဇူ်းမ ်းစ္ံို

ျွန်ပ
ို ်တို ာ့ကတ င််းဆိုပါသည်။

ို အလမ််းမီ ရရပါလမာ့်မည်။ အဆိုပါရင််းပမစ္်မ ်း

င််းသ ်းမ ်းအ ်းလံို်း အကနပြငာ့် ဤကြ င်ပံိုစ္ံ

် ပပီ်း ပါဝင်သညာ့်အက

် ကြ ်ထိုတ်ထ ်းကသ လမ််းညွှနမ
် ်းအတိုင်း်

ိုင ်တွယ်ပါမည်။

်းဇူ်းမ ်းတွင ် ကလာ့လ သင်ယူသူသ မ

ို အသအမတ်ပပ ရန်အတွ

်ရန် နငာ့် အသံို်းပပ ရန်အတွ

င််းသ ်း သမဟို
ို ာ့ တ် သူ၏မသ ်းစ္ို တ ဝန်ပြစ္်မည်ပြစ္်

င််းသ ်းတစ္်ဦ်းခ င််းစ္ီ နငာ့် မသ ်းစ္ိုတအကနပြငာ့
ို ာ့
် ခရို ငပ
် ို င ်

်ခံနင
ို ြ
် ွယ် အသံို်းပပ ရန် မူဝါဒ
်စ္ တမ််း

်မှု

စ္စရပ်တစ္်ခိုခ င််းစ္ီ အကပခခံပြငာ့်

ရယ အသံို်းပပ ရန်ခွငပာ့် ပ ခ

ယ်ပပနပ် ပန
် ာ့ ါရသပြငာ့် က
ာ့ ပ

ဤစ္ ရွ

အဆိုပါ အခွငထ
ာ့် ူ်းမ ်း

သမဟို
ို ာ့ တ် လ စ္်လ ျူရှု ဂရိုမစ္ို

်ကစ္မညာ့်

ို သငာ့်ကလ ်စ္ွ ကစ္ ငာ့က
် ရ

ို အသံို်းပပ ရန် PPS ၏

ပပန်ကပ်းပရမည်
ို ာ့
။ မဘမ ်း အရနဖြင ့် က

ညာ့်ရှုသံို်းသပ်

သငာ့က
် လ ်သညာ့်က နရ တွင ် လ

်သ ညာ့် ကမ်းခွန်း် မ ်း သမဟို
ို ာ့ တ် စ္တ်ပူပန်စ္ရ မ ်း တစ္်ခိုခိုရှပါ

သငာ့က
်

်းဇူ်းပပ ၍

်မတ်ထို်းပါ။ ဤ

င််း၏ အိုပ်ခ ပ်ကရ်းမ်းထံ

ရည်ညွှန်း် လွှွဲကပပ င််းသငာ့သ
် ည်။

သ

်ဆိုငရ
် နည််းပည မူဝါဒမ ်းအတွ

အသံို်းပပ ပံို လမ််းညွှနမ
် ်း နငာ့် မိုဘိုင်း်

် မတတ ျူတစ္်ကစ္ င်

ို

ျွန်ပ
ို ်တို ာ့က

ွန်ပပျူတ လမ််းညွှ နမ
် ်း

ွဲာ့သကသ
ို ာ့
သ

င််းသ ်းမ ်း၏

ငာ့ဝ
် တ်စ္ည််း

မ််းမ ်း၊ အင်တ န

် ကဘ်း

င််းလံိုပခံ ကရ်း လမ််းညွှနမ
် ်း၊

ွနရ
်

်

်ဆိုငရ
် ကခါင််းစ္ဉ်မ ်းပါဝင်သညာ့် ဘိုတ်အြွွဲွဲ့မ ်း ၉၀၀ စ္ီ်းရီ်း (Boards 900 series) အတွင်း် ကတွွဲ့ ရနိုငသ
် ည်။

လမ့် ေးညွှ ေ့် မ ောေး - အရထွရထွ အသံုံေးပ ြု ံ ုံ

• ဒ ်စ္်ကတ ာ့ပ်၊ လ ်ကတ ာ့ပ် သမဟို
ို ာ့ တ် တ ်ဘလ ်မ ်း၏ ကဒသဆိုငရ
်
• မည်သညာ့် ခရို ငပ် ိုင ် ရယ မဆို၏ ပပင်ပသွငပ် ပင် ို ရိုပ်ပ

်ဆင််းပ

• သင်၏ သံို်းစ္ွွဲသူအက

်းဝ

ငာ့မ
် လွွဲ၍ ကလ ာ့ဂ်အွ န် သမဟို
ို ာ့ တ် စ္

• အိုပ်ခ ပ်ကရ်းမ်းမ ခွငပာ့် ပ ခ

ွ နပ် ပျူတ စ္နစ္် လည်ပတ်ပံိုနည််းလမ််းမ ်း

ို မကပပ င််းလွဲပါနငာ့။်

်ပြစ္်ကအ င်မလိုပ်ပါနငာ့် သမဟို
ို ာ့ တ် မကပပ င််းလွဲပါနငာ့။်

်တစ္်ခိုခို

်ကပ်းသည်မလွွဲပပီ်း သံို်းစ္ွွဲသူမ ်းအကနပြငာ့် ကအ

ို အသံို်းမပပ ပါနငာ့။်
်ပါတို ာ့ ိုပပ လို ပ်ပခင််း

ို ခွငမ
ာ့် ပပ ပါ။

- လ ်ကတ ာ့ပ်ကပေါ်တွင ် အခမွဲာ့ ကဆ ာ့ြ်ဝွဲ ့်မ ်း၊ ရယ်လိုပ်သညာ့် ကဆ ာ့ြ်ဝွဲရ်မ ်း၊ အမ ်းပိုင် ဒမို န််း၊ သမဟို
ို ာ့ တ် အပခ ်းကဆ ာ့ြ်ဝွဲရ်တစ္်ခိုခိုအပါအဝင် ြိုငမ
် ်း ို သိုကလ င်ပခင််း နငာ့/် သမဟို
ို ာ့ တ်
ထညာ့်သွင်း် ပခင််း။

-

ိုယ်ပိုင ် ဂီတသီခ င််းမ ်း၊ ွီဒယ
ီ ိုမ ်း သမဟို
ို ာ့ တ် ဂမ််းမ ်း ထညာ့်သွင်း် ပခင််း နငာ့/် သမဟို
ို ာ့ တ် ြွင ာ့်

ညာ့်

စ္ ်းပခင််း ။

- လ ်ကတ ာ့ပ်ကပေါ်တွင ် အခွငအ
ာ့် ဏ မကပ်းထ ်းသညာ့် အစ္ီအစ္ဉ်မ ်း အသံို်းပပ ပခင််း။
• မကတ ်တဆပြစ္်ပခင််း ဟိုတ်သည်ပြစ္်ကစ္ မဟိုတ်သည်ပြစ္်ကစ္ ပ
• မည်သညာ့်အခ န်မဆို၌ PPS လံိုပခံ ကရ်း ို က
ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

င််းမ ်း (PPS)

်ပြတ်ရန် သမဟို
ို ာ့ တ် အက

င််းအရ

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်စ္ီ်းမှုတစ္်ခိုခိုရပါ

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

ခ

်ခ င််း သတင််းပတ
ို ာ့ ိုင ်

ို စ္စ္်ခ ရန် မက

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်းမ (

်းပါ။

်းစ္ ်းပါနငာ့။်

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

ောသင့်န ့်အတွက့်

ေည့်ေး ညောကုံ လက့်ခံနင
ုံ ့် ွယ့်အသံေးုံ ပ ြု ံုံ ရ ောင့် ံုံ ံ
လက့်ရတော ့် ၊ အုံင့် က့်ဒ ့် သမဟုံ
ုံ
တ့် အင့်တောေက့်

မတ့် လက့်ခံ

သည့် PPS

ရက ောင့်ေးသောေးမ ောေးအောေးလံုံေးအတွက့် လုံအ ့် ါသည့်။
မည့်သည့်အခ ေ့်မဆ၌
ုံ PPS က ယောတ ့်ခုံနင ့် က ့်၍ သမဟုံ
ုံ
တ့် အေေးတွင ့် အ ောစ ်းပခင််း နင ့် ရသောက့်ပခင််းမျ ်းကို မပပြုံ ါနင။့်

လမ့် ေးညွှ ေ့် မ ောေး - ကွ ေ့် က့် အသံုံေးပ ြု ံ ုံ
ဤ

ွနရ
်

်

ို သိုကတသနလိုပ်ရန်၊ က

င််းစ္ မ ်း ပပီ်းကအ င်လိုပ်ရန်၊ ဆ

်သွယ်က ပပ ဆို ရန် နငာ့် အပခ ်းသူမ ်းနငာ့် ပူ်းကပါင််းလိုပ်ကဆ င်ရန် က

စ္ဉ််းစ္ဉ််းစ္ ်းစ္ ်း နငာ့် တ ဝန်သသပံိုစ္ံမ ်းပြငာ့် လိုပ်ကဆ င်ရန်သကဘ တူညီသညာ့် က
စ္ သင်ခန််း သမဟို
ို ာ့ တ် က

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

င််းစ္က

င််းမ ်း (PPS)

ဂ နလ
် မ််းတစ္်ခိုတတွ
ို ာ့ င ် ပပ မူသညာ့်အတိုင်း် က

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

င််းသ ်းမ ်းအ ်း
င််းပိုင ်

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

ွ နပ
် ျူတ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

ွနရ
်
ွနရ
်

်းမ (

င််းသ ်းမ ်းအ ်း ကပ်းအပ်ထ ်းပါသည်။

်ဝ န်ကဆ င်မှုမ ်း အလမ််းမီရရမှုကပ်းပါသည်။ က
်တွငလ
် ည််း တ ဝန်သသပြငာ့် က

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

င််းသ ်းမ ်းသည်

င််းမွနစ္
် ွ ပပ မူ ရပါမည်။

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

ောသင့်န ့်အတွက့်

ေည့်ေး ညောကုံ လက့်ခံနင
ုံ ့် ွယ့်အသံေးုံ ပ ြု ံုံ ရ ောင့် ံုံ ံ
လက့်ရတော ့် ၊ အုံင့် က့်ဒ ့် သမဟုံ
ုံ
တ့် အင့်တောေက့်

မတ့် လက့်ခံ

သည့် PPS

ရက ောင့်ေးသောေးမ ောေးအောေးလံုံေးအတွက့် လုံအ ့် ါသည့်။
လမ့် ေးညွှ ေ့် မ ောေး - ကွ ေ့် က့် အသံုံေးပ ြု ံ ုံ (အဆက့် )
အလမ််းမီရရမှုသညာ့် အခွငထ
် ွငတ
ို ာ့ ပါ၍ ပပ မူလိုပ်ကဆ င်ပံို နငာ့် ဆ
ာ့် ူ်းတစ္်ခို ပြစ္်သည် - ရပိုငခ
ာ့် စ္်ခို မဟိုတ်ပါ။ သပြစ္်
သ

်ကရ

်ပပီ်း သံို်းစ္ွွဲသူမ ်းအကနပြငာ့် ခရို ငစ္
် ံခ န်စ္ံညွှန်း် မ ်းအတိုင်း် လို

အဆိုပါစ္ည််း

မ််းသတ်မတ်ခ

်မ ်း

ိုက

်လွန၍
် ခရို ငသ
် ည်

်န ပပီ်း ၄င််းတို ာ့ လ

ွ နရ
်

်သွယ်ကပပ ဆိုကရ်းအတွ

်မတ်ထို်းထ ်းသညာ့် သကဘ တူခွငပ်ာ့ ပ ခ

်အသံို်းပပ ကသ တစ္်ဉီ်းတစ္်ကယ

်တိုင်း် ၏ ဆ

်

် အကထွကထွက

င််းစ္ည််းမ ဉ််းမ ်း

ို ကလ်းစ္ ်းရပါမည်။

်သွယ်ကပပ ဆိုမှုအ ်း

နသ
် ာ့ တ်ပခင််း၊ ကစ္ ငာ့်

ညာ့်ပခင််း (သ)ို ာ့

ထန််းခ ပ်ပခင််းပပ လိုပ်ရန် တ ဝန်မရကပ။

ဝ

်ဘ်ဆို

က

်ပါ အက

င််းအရ

ို စ္ီ်းပွ ်းပြစ္်ထိုတ်လိုပ်ထ ်းသညာ့် ပံိုမန်က

င််းသ ်းအကပေါ်တွင ် လံို်းလံို်းလ ်းလ ်း တည်ရပါသည်။ အခ န်တစ္်ခ န်ခ န်တွင ် က

မကတ ်တဆပြစ္်ကစ္ ရရခွဲာ့သည့်ဟုံ ခံစ္ ်းရပါ

စ္နစ္်
ဆ

တင်ဖပင့်ဆင့်မှု မ ်း အသံို်းပပ ၍ စ္စ္်ခ ပါကသ ်လည််း အင်တ န

ယင််းစ္တ်ပူပန်စ္ရ

ုံ ကပြ ငာ့မ
် တ်ရအာင့် ထန််းသမ််းရန် နငာ့် သံို်းစ္ွွဲသူမ ်း
်သွယ်ကပပ ဆိုကရ်းမ ်း

ို

•

ွနရ
်

စ္နစ္်

ို တ ဝန်သသ အသံို်း ပပ က
၊ သမဟို
ို ာ့ တ် ဤ

်ပါတမ
ို ာ့ တစ္်ခိုခိုတွင်း် ပါဝင်လိုပ်ကဆ င်ပခင််း

် အိုပ်ခ ပ်ကရ်းမ်း၏ခွငပာ့် ပ ခ

• သငာ့ထ
် ံတွင ် ခွငပာ့် ပ ခ

်မရသညာ့် အခ

်အလ

်းက

ရ

င််း မသ ်းစ္ိုမ ်းအ ်း သတကပ်းသငာ့ပ
် ါသည်။ ပည ကရ်းဆိုငရ
် ကရ ွဲ့ဆ

ကပ်းထ ်းသ

ွဲာ့သို က
ာ့

င််းသ ်းမ ်းသည် အပခ ်းအက

သံို်းစ္ွွဲထ ်းကသ ်လည််း အင်တ န

အ

်အလ

်မှုအတွ

ြုြီးယုံတ့်မှုမဆထ
ုံ

စ္ံနန
ှု ်း် စ္ည််း

င််းအရ မ ်း

်ပြစ္်မည်ဟို

ံ ပပ သညာ့် ရလဒ်ပြစ္်ကစ္နင
ို ပ
် ါသည်။

ွနပ် ပျူတ စ္နစ္် လံိုပခံ ကရ်း

ို ထွင်း် ကြ

်ဝင်ကရ

် ပခင််း။

လပခင််း။

ထညာ့်သွင်း် ပခင််း နငာ့/် သမဟို
ို ာ့ တ် ပြနပ် ြျူ်းပခင်
်း။
ာ့

လပခင််း။

် အခ

် သ လွနက
်

်အလ

်းကပပ ဆိုခွင ာ့် နငာ့် အခ

Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်အလ

် ရည် မန််းခ

စ့် မ ာြီးနှင ့် ဝ

် အလမ််းမီရယူမှု

်မ ်းနငာ့် ပန််းတိုငမ
် ်း

င််းအရ မ ်း

လိုအပ်လ ပါ

်ခို

်နင
ို က
် ခ ရသညာ့် အက

ို ကရ်းရူ ၍ မမတ၏အင်
ို ာ့
တ န

်မတဆငာ့်

င််းအရ မ ်း

် အသံို်း ပပ ခွင ာ့်

ို

ခ
် ို

မ
် မ
ှု ်းတွင ် ပပည်နယ် သမဟို
ို ာ့ တ် ပပည်ကထ င်စ္ိုအ ဏ ပိုငမ
် ်း ပါဝင်လ သညာ့်

အဆိုပါ အ ဏ ပိုငမ
် ်းနငာ့် အပပညာ့်အဝ ပူ်းကပါင််းလိုပ်ကဆ င်မည်ပြစ္်က
င််းသ ်းမ ်း အင်တ န

်အလ

်ရင််းပမစ္်မ ်း

်သံို်းစ္ွွဲမှု၏ အ

ို သံို်းစ္ွွဲသညာ့်အခါ သ

်းက
်ငယ်

အလမ််းမီဝင်ကရ

င််း သထ ်းသငာ့ပ
် ါသည်။

်းဇူ်းမ ်းမ မည့်သည့်
ကလ်းမ ်းမ လို
်မည် မကရ

်န ရမညာ့်
်မည်ဆို သည်

ို

်ခံ ၍ ကလ်းစ္ ်းပါသည်။

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ
်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

့် င့်ြီးဖမစ့်မ ာြီး အသုံြီးဖပြုပုံငြေ
့် ွင ့်

ို မည်သညာ့် စ္စ္စ္်စ္နစ္်မ ၁၀၀% အပပညာ့် ပတ်ဆမှု
ို ာ့ မလိုပ်နင
ို က
် ခ။

ည်ပါသည်။ အကပခခံအ ်းပြငာ့် မီဒယ
ီ နငာ့် အခ

ို ကထ

့်

ို ကလ်းစ္ ်းပါမည်။ အင်တ န

်းတို

ကလ်းမ ်း၏ မဘမ ်းနငာ့် အိုပ်ထန််းသူမ ်း၏ တ ဝန်သ ပြစ္်ပါသည်။ အဆံို်းသတ်တွင ် PPS

ဆံို်းပြတ်ရန် မသ ်းစ္ိုတစ္်ခိုစ္ီ၏ အခွငအ
ာ့် ကရ်း

င််းမ ်း (PPS)

့်မ ာြီး၊ ရေတာရ

ကသ သမဟို
ို ာ့ တ် လူအခ ွဲ့အ ်း ကစ္ ်

်ရင််းပမစ္် နငာ့် အခွငအ
ာ့် လမ််းမ ်းရယူကသ နည််းလမ််းပြငာ့် က

င််း မမတယံ
ို ာ့ ို

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ

ည့်တုံ

်မတဆငာ့် လိုပ်ကဆ င်သညာ့် အခ ွဲ့ တို

်နငာ့် နည််းပည ဆိုငရ
် PPS ရံို်း

မ််းမ ်းသတ်မတ်ရမည်မ

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

်

တ
် န
ွ ်း် အ

ြိုငမ
် ်း နငာ့်

ိုလည််း ရယူရန် နည််းလမ််းမ ်းရ ကြွနင
ို ပ
် ါသည်။ စ္စ္စ္်ရ ြီးကဆ ာ့ြ်ဝွဲ (Filtering software) ထညာ့်သွင်း်

်တွငရ
် ရနင
ို သ
် ညာ့် မသငာ့က
် လ ်ကသ အက

င််းသ ်းမ ်း နငာ့် မဘမ ်းအကနပြငာ့် အင်တ န

ရလဒ်ပြစ္်ကစ္နင
ို ပ် ပီ်း အခ
ပူ်းကပါင််းကဆ င်ရွ

ို တမင်တ

င််းအရ မ ်းတွင ် တရ ်းမဝင်၊ ဂိုဏ်သကရည ်းမန်ကစ္သညာ့် မတ

ပါဝင်နင
ို က
်

ဝန်ထမ််းမ ်း၊ က

ို တမင်တ

ာင့်ြီးသာြီးအ ာြီး ရထာင့်ရပါင့်ြီးမ ာြီးစွာရသာ စာက

င််းကလ ်ညီသည့် အတုံငြီး့် အတာအတွငြီး့် လွတ် လပ်စ္ွ စ္

ရရသညာ့် အခ ွဲ့အက

် နငာ့် နည််းပည ဆိုငရ
် PPS ရံို်း

ပယ်ထိုတ်ရန် တို

ို ရယူပခင််း၊ ပပင်ဆင်ပခင််း သမဟို
ို ာ့ တ်

မ ်းသို ာ့ ိုင်း် ရပ်စ္်ပရို ဂရမ်မ ်း
်မ ်း

်အလ

ဝက့် ဘ့်/ အ ေးရမေးလ့် အလ မ့် ေးမ ယူပ ခင့်ေး

် နငာ့် အီ်းကမ်းလ် မ ်း အလှမ့်ြီးမ ရှဖြေင့်ြီး

ရပြီးပါသည့်။

ို မ ်းယွင်း် ၍ပြစ္်ကစ္

ွ နပ် ပျူတ ကပေါ်တွင ် သိုကလ င်ထ ်းကသ ြိုငမ
် ်းသည် သီ်းသနလ
် ာ့ ျှ ွဲ့ ဝ

ို တ ်းပမစ္် ပပြီး၊ လုံပ့်ရဆာင့်ပါ

်မ ်း သမဟို
ို ာ့ တ် ြိုငမ
် ်း

• အပခ ်းသူ၏ လ ်ကတ ာ့ပ်၊ ြိုငမ် ်း နငာ့/် သမဟို
ို ာ့ တ် ပကရ ဂ

အင်တ န

င််း အ မခံရန် အခ

်မပါပွဲ ကမ်းခွန်း် မ ်း ကမ်းပမန််း ပခင််း သမဟို
ို ာ့ တ် စ္စ္်ကဆ်းပခင််းအတွ

• အလိုပ်စ္ခန််းမ ်း (workstations) သမဟို
ို ာ့ တ် ဆ

အင့်တောေက့် / ကမဘ ောအန ံ

င််းသ ်းတစ္်ဦ်းသည် ကမ်းစ္ရ ပြစ္် နင
ို သ
် ညာ့် အရ တစ္်ခိုခို

ို ဆရ /မ တစ္်ဦ်း သို မဟို
် ါသည်။
ာ့ တ် အိုပ်ခ ပ်ကရ်းမ်းထံ တင်ပပသငာ့ပ

ညာ့်ရှုသံို်းသပ်နင
ို ပ
် ါသည်။ ခရို င ် ဆ

မကမျှ ်မန််းထ ်းသငာ့ပ
် ါ။ ကအ

် အသံို်းပပ ပခင််း၏ တ ဝန်ဝတတ ရ ်းသည်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်းမ (

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

ောသင့်န ့်အတွက့်

ေည့်ေး ညောကုံ လက့်ခံနင
ုံ ့် ွယ့်အသံေးုံ ပ ြု ံုံ ရ ောင့် ံုံ ံ
လက့်ရတော ့် ၊ အုံင့် က့်ဒ ့် သမဟုံ
ုံ
တ့် အင့်တောေက့်

မတ့် လက့်ခံ

သည့် PPS

ရက ောင့်ေးသောေးမ ောေးအောေးလံုံေးအတွက့် လုံအ ့် ါသည့်။
လက့် ရတော ့် မ ောေး၊ ဒက့် ့် ရ တော ့် မ ောေး၊ တက့် ဘ လက့် မ ောေးကုံ အသံုံေးပ ြုပခင့်ေး က
စ္

င််းတွင်း်
်

ွနပ် ပျူတ မ ်းအသံို်း ပပ ရ တွင ် သ

ရယ မ ်းအတွ

ရကနရမည်ပြစ္်သည်။ လ
လွွဲမ ်းသံို်းစ္ွွဲမှုက
အခ ွဲ့ကသ
ပတ်သ
လို

်လည့်ြီး သ

်ပါသည်။ လ

်သညာ့် စ္ည််း
်ကတ ာ့ပ်

်ကတ ာ့ပ်မ ်းတွင ် ပပဿန မ ်းရပါ

ငာ့် ကပေါ်ကပါ

မ််းမ ်း

အခ ွဲ့ ကသ က

ို စ္စ္်ခ န်တွင ် ဆ

ပပန်အပ်ခ န်တွင ် တ ဝန်

ွနပ် ပျူတ မ ်း သို မဟို
ာ့ တ်

် တင်မ ်းအ ်းလံို်းသည် ၄င််းတအ
ို ာ့ ်း စ္နစ္်ခ လည်ပတ်ရန် သတ်မတ်ထ ်းသညာ့်အတိုင်း် ဆ
ဆရ /မအ ်း ခ

်လ

်

်ခ င််း အစ္ီရင်ခံတင်ပပရပါမည်။ သသသ သ လ စ္်လ ျူရှု မှု၊ မကလ်းစ္ ်းမှု သမဟို
ို ာ့ တ်

်ပစ္စည််းမ ်း ပ

်စ္ီ်းမှု

်စ္ီ်းမှုဆိုငရ
် အက

င််းခ င််းရ မ ်း

ို ကဆွ်းကနွ်းရန် မဘမ ်း နငာ့် မသ ်းစ္ိုမ ်းအ ်း ကခေါ်ယူ ပပီ်း သသသ သ လ စ္်လ ျူရှု မှု နင ့် လွွဲမ ်း

် သကဘ တူညီပါ

ို PPS

င််းအသိုင်း် အဝိုင်း် မ ်းတွင ် အမ်သို သယ်
ယူရန် ခွငပာ့် ပ သညာ့်
ာ့

်ပခင််းမဟိုတ်သညာ့် စ္

စ္စရပ်မ ်းတွင ် ပ
်၍ နစ္်ဦ်းနစ္်ြ

်ကရ

်ကရ

ိုငတ
် ွယ်ပါမည်။

တ ဝန်ယူ န့် ရတွွေ့ ရှနင
ုံ သ
့် ည်။ ကယဘိုယ အသံို်းပပ မှု၊

ွနရ
်

် အသံို်း ပပ မှု နငာ့် အင်တ န

် အသံို်း ပပ မှုအတွ

ိုငတ
် ွယ်မှုမ ်း နငာ့်

် အပခ ်းလမ််းညွှနမ
် ်းအ ်းလံို်း

်န ရပါမည်။

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

င််းမ ်း (PPS)

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်းမ (

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

ို

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

ောသင့်န ့်အတွက့်

ေည့်ေး ညောကုံ လက့်ခံနင
ုံ ့် ွယ့်အသံေးုံ ပ ြု ံုံ ရ ောင့် ံုံ ံ
လက့်ရတော ့် ၊ အုံင့် က့်ဒ ့် သမဟုံ
ုံ
တ့် အင့်တောေက့်

မတ့် လက့်ခံ

သည့် PPS

ရက ောင့်ေးသောေးမ ောေးအောေးလံုံေးအတွက့် လုံအ ့် ါသည့်။
လံုံ ပ ခံြု ရ ေး
က

င််းသ ်းမ ်း နငာ့် မဘမ ်းအကနပြငာ့် ကအ

• PPS

်ပါတို ာ့ ို သရထ ်းသငာ့ပ
် ါသည် -

ရယ နငာ့် စ္နစ္်မ ်းအ ်းလံို်းသည် ကဘ်းအနတရ ယ်

ရယ မ ်း

ို အသံို်းပပ ကနစ္ဉ်တွင ် သီ်းသနလ
် ာ့ ျှ ွဲ့ ဝ

PPS

်းတို

်ခို

• ွီဒယ
ီ ို

်ဘ် ဆ

ညာ့်ခံရပပီ်း ခရို င ် စ္နစ္်မ ်း နငာ့်

်မှုမ ်း

ပပည်နယ် သမဟို
ို ာ့ တ် ပပည်ကထ င်စ္ို အ ဏ ပိုငမ
် ်း ပါဝင်လ သညာ့်ရလဒ်

အဆိုပါ အ ဏ ပိုငမ
် ်းနငာ့် အပပညာ့်အဝ ပူ်းကပါင််း လိုပ်ကဆ င်ပါမည်။

• စ္နစ္် လိုပ်ငန််းကဆ င်တ မ ်းအ ်းလံို်း - ဝ ်ဘ် သမိုင်း် က
အီ်းကမ်းလ်/ဝ

် ကစ္ ငာ့်

်ပြစ္်မည်ဟို မကမျှ ်မန််းထ ်းပါနှင။့်

• အင်တ န ်မတဆငာ့် လိုပ်ကဆ င်ကသ အခ ွဲ့ကစ္ ်
ပြစ္်ကစ္နင
ို ပ
် ါသည်။ လိုအပ်ပါ

င််းရင််းကရ်း နငာ့် သံို်းစ္ွွဲကရ်းအတွ

်သွယ်ကပပ ဆိုမှုဆိုငရ
် လ

င််းမ ်း၊ ကဆ ာ့ြ်ဝွဲရ် ထညာ့်သွင ််းပခင််း သမဟို
ို ာ့ တ် ထညာ့်သွင်း် ရန် က

်ခံမ ်းအတွ

င်မရ နငာ့် ကအ ်ဒယ
ီ ို လိုပ်ငန််းကဆ င်တ မ ်း

် ခရို ငပ
် ိုင ်

ရယ အသံို်းပပ မှု

်းပမ််းပခင််း နငာ့်

ို PPS မ ကလ ာ့ဂ်ဝင်ပါမည်။

ို ြွငက
ာ့် ပ်းထ ်းပါမည်။

သင ့်တ င ့်ရလ ောက့် တ့် ွ ော ကုံ င ့်တ ွယ့် ပခင့်ေး
က

င််းသ ်းမ ်းအကနပြငာ့် ၄င််းတို ာ့၏ စ္ ကရ်းစ္ ပွွဲ၊ အပခ ်း စ္ သင်ခန််းမ ်း အ

တ

်ဘလ

က

င််းသ ်းတစ္်ဦ်း

က

င််းသ ်းမ ်းအကနပြငာ့် ခရို ငပ
် ိုင ်

် သမဟို
ို ာ့ တ် အပခ ်း -

ို လ

်နစ္်ြ

အမ်သို သယ်
ယူပါ
ာ့

်း အသွ ်းအပပန် လှုပ်ရ ်းရ တွင ် နငာ့် အမ်တွင ် အသံို်း ပပ စ္ဉ် ခရို ငပ
် ိုင ်

် ပြငာ့် တစ္်ခ န်လံို်း သယ်ယူသငာ့ပ
် ါသည်။ အ

၄င််းတို ာ့သွ ်းလိုရ လမ််းဆံို်းကရ

ရယ မည်သညာ့်ကနရ တွငရ
် ကနက

်သည်အ ထ

ယ်၍
ရယ

ရယ
ို ၄င််းအတွ

ို လမ််းကလျှ

်၊ သမဟို
ို ာ့ တ်

ရယ တစ္်ခိုခို - လ

်ကတ ာ့ ပ်၊

်းတစ္်စ္ီ်း သမဟို
ို ာ့ တ် ဘတ်စ္်

်းစ္ီ်းပပီ်း

် ကပ်းထ ်းကသ အတ်တွင်း် ဆ

်လ

်ထ ်းရရပါမည်။

င််း အခ န်ပပညာ့် သရကနရပါမည်။

မ မ ဖ သ သ ေောေးလည့်မှု
ဤသကသ
ို ာ့
ကခတ်

လကနရာ့

်တွင ် က

င််းသ ်းမ ်း နငာ့် မဘမ ်းအကနပြငာ့် PPS မ ကပ်းအပ်ကသ ဝန်ကဆ င်မှုမ ်း နငာ့်

ပြစ္်လ ကသ အခါ မမြာသာသန ်းလည်မှု
စ္ွမ််းကဆ င်ရည်မ ်း နငာ့်
တ်းို တ

ထ
် န
ွ ်း်

အသံို်းပပ မှု

မ််းလမ််းခ

်းနင
ို စ္
် မ
ွ ်း်

ို အသံို်းပပ ပါ။

်မ ်း

ို တို်းပမငာ့ရ
် န် အစ္ဉ်တစ္ို

ျွန်ပ
ို ်တ၏
ို ာ့ လ

်ရှ ရင််းန်းီ ပမ ပ်နမ
ံ ှုမ ်း

ုံ အဖမငဆ
့် ုံြီးဖြစ့်ရအာင့်လုံပ့်ဖြေင့်ြီးအကပေါ်တွင ် အက

ဝန်ကဆ င်မှုမ ်း

ုံ ကန

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

ျွန်ပ
ို ်တို ၏ကဒသတွ
င်း်
ာ့

ီ်းအ

်လ မညာ့်နစ္်မ ်းတွင်း် အ ်းလံို်းအတွ

င််းမ ်း (PPS)

ွယ်ရပြီးပပြီး

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

င််း

်

ျွန်ပ်တို ာ့ဂိုဏ်ယူပါသည်။

ျွန်ပ
ို ်တ၏
ို ာ့ က

ယ် မူတည်ကနပါသည် ။ က

် ကဘ်းအနတရ ယ်

ကပြ ငာ့မ
် တ်မှု

ရယ မ ်းနငာ့် ဝန်ကဆ င်မှုမ ်း ရရကအ င် ကပ်းအပ်ရသညာ့်အတွ

်းပမ််းရသညာ့် အတွ

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်က
ို

ရယ ၏ တ

င််းရရက

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်ပါ။ က

်းမ (

်လ

်းဇူ်းပပ ၍ ကတွ်းကတ ပါ။

င််း ကသခ ကအ င် က

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

် နငာ့်

ွယ်ရန်
ျွန်ပ
ို ်တ၏
ို ာ့

ျွန်ပ
ို ်တ၏စ္ွ
ို ာ့ မ််းကဆ င်ရည်မ ်း

င််းသ ်းမ ်း နငာ့် မသ ်းစ္ိုမ ်းအတွ

်းဇူ်းပပ ၍ ဂရိုစ္ို

ို

ို

်ရ ရရကနကသ
ျွန်ပ
ို ်တ၏
ို ာ့

ရယ မ ်း

ုံ

ရယ နငာ့်

်းဇူ်းပပ ၍လိုပ်ရဆာင့်ပါ။

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

ောသင့်န ့်အတွက့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

အခ က့်အလက့်ေည့်ေး ညော လက့်ခံနင
ုံ ့် ွယ့် အသံေးုံ ပ ြုရ ေးရံုံေး ရ ောင့် ံ ုံ ံ
PPS ရက ောင့်ေးသောေးမ ောေးအောေးလံုံေးအတွက့် လုံအ ့် ါသည့်။
ပစ္စဘ ာ့ရ်ခ် ပပည်သူပိုငက
်
အကပခအကနမ ်း

က

င််းမ ်း၏ လ

်ခံ နင
ို ြ
် ွယ် အသံို်းပပ ကရ်းမူဝါဒ

ို သင် သကဘ တူညီက

င််းသ ်းအကနပြငာ့် PPS

င််း ညွှနပ် ပရန် က

်းဇူ်းပပ ၍ ြတ်ရှုပါ။ မူဝါဒ
ို ပြညာ့်စ္ွ

ွန်ပပျူတ သမဟို
ို ာ့ တ် နည််းပည အကပခခံ ရင််းပမစ္်တစ္်ခိုခို

မထို်းမပြစ္် လိုအပ်ပါသည်။ ပစ္စဘ ရ
်
ာ့ ်ခ် ပပည်သူပိုငက
သကဘ တူညီခ

ို က

်းဇူ်းပပ ၍ ဤကြ င်ပံိုစ္ံ

င််းမ ်းရ က

်တစ္်ခိုလံို်း နငာ့် ပါဝင်သူအ ်းလံို်း၏ န ်းလည်သရ

ို

ညာ့်ရှုသံို်းသပ်ရ တွင ် ကြ ် ပပထ ်းသညာ့် အကခေါ်အကဝေါ်စ္ည််း

ို အလမ််းမီရယူရန် ခွငမ
ာ့် ပပ မီ က

င််းသ ်းမ ်းအ ်းလံို ်းအကနပြငာ့် ဤကြ င်ပံိုစ္ံ
ာရပါ

မ််းမ ်း နငာ့်

်ပါ။

င််းသ ်း နငာ့် မဘ/အိုပ်ထန််းသူ နစ္်ဦ်းစ္လံို်း၏ လ

ို နစ္်စ္ဉ် လိုအပ်ပါသည်။ ဤစ္ ရွ

်မတ်

်စ္ တမ််း

့်မှုအကပေါ် ထင်ဟပ်ပါသည်။

ရက ောင့်ေးသောေး၏ သရဘောတူည ခ က့်
ပစ္စဘ ာ့ရ်ခ် ပပည်သူပိုငက
်
အသံို်းပပ ကရ်းမူဝါဒ

င််းပိုင ်

ွန်ပပျူတ ၊

ွ နရ
်

ို ြတ်ရှုပပီ်း ယင််းနငာ့အ
် ညီ လို

် နငာ့် အင်တ န

် အလမ််းမီရရကရ်း ဝန်ကဆ င်မှုမ ်း

ို အသံို်းပပ သူတစ္်ဦ်းအကနပြငာ့်

ျွန်ပ
ို ်သညာ့် လ

်ခံနင
ို ြ
် ွယ်

် န ရန် ဤကနရ တွင ် သကဘ တူပါသည်။

က

င််းသ ်း အမည် စ္ လံို်းက

ီ်း - ______________________________________________________________________

က

င််းသ ်း၏ လ

က

င််း - ___________________________________________________________________________________________

ကမွ်းကန ာ့- ___________________________________

်မတ် - ___________________________________________________________________________

ရ

်စ္ွွဲ - ___________________________________

အတန််း - ___________________________________

မ ဘ သုံမဟုံ တ ့် တ ောေးဝင့်အ ုံ ့် ထ ေ့် ေးသူ ၏ သရဘောတူ ည ခ က့်
အထ
ဝ

်တွင ် လ

်ဘ်ဆ

်မတ်ထို်းထ ်းကသ က

်သွယ်မှု၊ နငာ့် အီလ

ထပ်ကဆ င််းပပီ်း

င််းသ ်း၏ မဘ/တရ ်းဝင် အိုပ်ထန််းသူတစ္်ဦ်းအကနပြငာ့်

်ထကရ နစ္် ကမ်းလ်မ ်း

ျွန်ပ
ို ်၏ ကလာ့လ သင်ယူသူရ

ာင့်ြီးသ ာြီး

အသအမတ်ပပ ပါသည်။ ပစ္စဘ ာ့ရ်ခ် ပပည်သူပိုငက
်
လိုအပ်ပါ
နစ္်ဦ်းနစ္်ြ

ျွန်ပ
ို ်

ကလ်း၏ ခ ်းကြ

ထပ်ကဆ င််းပပီ်း အင်တ န
ျွန်ပ
ို ်၏

်မှုအတွ

်မ အပပန်အလန် သကဘ တူညီခ

်

ခရို င ်

ပါဝင်အက

အလိုပ်ခွငဝ
် န််း

င််းအရ စ္စ္စ္်မှု

င်တစ္်ခို ကပ်းအပ်ရန် က

ထထ
ို ာ့

်မ

ညွှန်

်းပပသမှုတစ္်ခိုခို

ရယ တွင ် ွီဒယ
ီ ို

မဘ၏ အမည် စ္ လံို်းက

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

်ဆ

်သွယ်ထ ်းသညာ့်

်ခံနင
ို ြ
် ွယ်အသံို်း ပပ ကရ်း မူဝါဒ

ျွန်ပ
ို ်အ ်း တ ဝန်ယူခိုင်း် မည်

်တစ္်ခို မရပါပွဲ ကငွက

်

်ဆငာ့်

ို လ

ို

ရယ

ို ကလ်းစ္ ်းက

ျွန်ပ
ို ် ြတ်ရှု

ိုလည််း

်အ လ

်ဘ်တို ာ့

့်မညာ့် လိုပ်ငန််းစ္ဉ်

တ ်းဆီ်းနင
ို ြ
် ွယ် ပြစ္်နင
ို က
်

် နငာ့် မီဒယ
ီ

င့်ြီး

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

်ကပ်းပါသည်။

ျွန်ပ
ို ်၏ တ ဝန်

ို

မ််းထန််းသမ််း အကရ်းယူမှုတစ္်ခိုခို
ို အစ္ဉ် အသအမတ်ပပ မည် ပြစ္်ပပီ်း

င််း

ျွန်ပ
ို ် န ်းလည် ပပီ်း ထအတွ
ို ာ့

်က

ငာ့်

ို ကရွ ်းခ ယ်ရန်၊ ရ ကြွကြ ်ထိုတ်ရန် နငာ့/် သမဟို
ို ာ့ တ် မျှကဝရန် အတွ

် ကဘ်းအနတရ ယ်

င််းရင််း၊ ယံို

ျွန်ပ
ို ်၏

်

ည်စ္တ်ခ ရပပီ်း အပပ သကဘ ကဆ င်သညာ့်

ကလ်းအကနပြငာ့် PPS မ

ျွန်ပ
ို ် န ်းလည်သကဘ ကပါ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်းမ (

မ််းလမ််းသညာ့် အခ န်

ို

်

်ပါသည်။

ီ်း - ___________________________________________________________________________________

င််းမ ်း (PPS)

် ခွင ာ့်ပပ ခ

ျွန်ပ
ို ် အသ အမတ်ပပ ပါသည်။

င်မရ နငာ့် ကအ ်ဒယ
ီ ို လိုပ်ငန််းကဆ င်တ တစ္်ခို တပ်ဆင်ထ ်းပပီ်း

ို အလမ််းမီရယူနင
ို ရ
် န် ယင််းတို ာ့ ို ြွငထ
ာ့် ်းမည်ပြစ္်က

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ

မဘ အနံ ာ့

င််း ကသခ ကအ င်လိုပ်ရ န်

သကဘ တူညီပပီ်း စ္ည််း
ရ ာ

်၊

ျွန်ပ
ို ် သကဘ တူပါသည်။

င််းသ ်းမ ်းအ ်းလံို်းအတွ

တင်ဖပင့်ဆင့်မှု ရယူ ပခင််း

ကလ်းအကနပြငာ့် အင်တ န

ွန်ပပျူတ ဝန်ကဆ င်မှုမ ်း အလမ််းမီရယူပခင််းအတွ

ျွန်ပ
ို ် န ်းလည်ပါသည်။

မဘ အနအပပ
ံ ာ့
်းရ ဝ

်ခံရန် နငာ့် အခ

မ််းကပ်းရန်

ို ကပ်းအပ်ပပီ်း PPS က

ို

ျွန်ပ
ို ်၏

်းပပစ္်ဒဏ် ပြစ္်ကပေါ်မည်မဟိုတ်ပါ။

ူပစ္စည််းမ ်း နငာ့်

် တ ဝန်ဝတတ ရ ်း

သူ/သူမအ ်း သငာ့က
် လ ်သညာ့် အဆငာ့အ
် တန််းမ ်း လ

ွနရ
်

ခရို ငမ
် ကပ်းအပ်ကသ ဝန်ကဆ င်မှုမ ်း နငာ့်

င််းမ ်း၏ လ

်ကပေါ် ရ အခ ွဲ့ကသ ကထ

ကလ်းအ ်း လမ််းညွှန်ပပရန်အတွ

ွဲာ့သကသ
ို ာ့

ျွန်ပ
ို ်သည်

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

ရ

်စ္ွွဲ -__________________________________________________

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

အရ ေးရ ေါ်ရ ောင ့်ရ ောက့်ရ ေး ရ ောင့် ံုံ ံ
၂၀၂၀ - ၂၀၂၁
မဘ လ
က

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ရေောက့်ဆေးံုံ အမည့်

ောသင့်န ့်အတွက့်

ရက ောင့်ေးသောေး၏ တ ောေးဝင့် ထမအမည့်

်မတ် - __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

င််းသ ်း သ

်ကသခံ

တ်ပပ ်းနံပါတ် - ______________________________________________________________________

FAS နံပါတ် - ___________________________________________
(သငာ့်က

င််းခရို င်မ ထိုတ်ပပန်ကပ်းထ ်းသညာ့်

သမဟို
ို ာ့ တ် အကန

ပစ္စ ဘ ာ့ ရ်ခ် ပပည်သ ူ ပိုင်က

င််းမ ်း (PPS)

၄င််း ၏ လှု ပ်ရ ်းမှုမ ်း သမဟို
ို ာ့
တ် ဝန်ထ မ််းခန် အ
ာ့ ပ်မှု တွင် လူမ ်း၊ အသ ်းအကရ င်၊ အသ

ို ယ်ဝ န်ကဆ င်မှု သ ို ာ့မဟို တ် မသန် စ္ွမ် ်းမှု တအကပေါ်
ို ာ့
အကပခပပ ၍ခွွဲ ပခ ်းဆ
Title IX ည နှုင််းကဆ င်ရွ

်ဆံ မှု မပပ သညာ့် အ ပပင်

င််းကထ

် သ ူ သ ို ာ့မဟို တ် အခန််း 504/ADA Title II ညနှုင််းကဆ င် ရွ

်၊ အယူဝ ါဒ၊ ဘ သ ၊

်းမ (

်းမ ပြစ္် တည် မှု သမဟို
ို ာ့
တ် ကြ ် ပပခ

်ြ

် အပါအဝင် )၊ လင် အသ ်းကပ်းမှု၊ ဘ ို်း ဘွ ်းဘီ ဘ င်၊ ဇ တနိုင်ငံ၊ လ

် လူင ယ် မ ်း အြွွဲွဲ့ နငာ့် အပခ ်း သတ်မ တ် ထ ်းကသ လူင ယ် အိုပ် စ္ိုမ ်းအ ်း သ တူညီ မျှ အလ မ််းမီ ရရ ကစ္ပါသည် ။ စ္ံိုစ္ မ််းကမ်းပမန််း မှုမ ်း

ို က

ရယ ၏ ကအ

်ကပခ

်တွင် ပါရှသည်)

် ထ ပ်ထ မ််း ပမ ်းမှု အဆငာ့် အ တန််း၊

င််းသ ်းကရ်းရ ဝန်က ဆ င် မှုမ ်းအတွ

်လ

်သ ူ အ ်း 341 S. Bellefield Avenue, Pittsburgh, PA 15213, 412 -529-3950, TitleIXCoordinator@pghschools.org or 412-529-HELP (4357) တွင် ရည်ညွှ န််းကပ်းနိုင် ပ ါသည် ။

်က ထ

် စ္ည််း

မ််း ထန် ်းသ မ််းကရ်းမ်း

